
BAB 2 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Biometrik dan Sejarahnya [3]

Istilah biometrik berasal dari bahasa Yunani bio yang berarti hidup dan 

metrics yang berarti mengukur. Sistem biometrik otomatis baru ditemukan 

beberapa dekade terakhir karena perkembangan proses komputer yang sangat 

signifikan. Banyak dari teknik otomatis yang baru berdasarkan ide yang secara 

original tersusun ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. 

Salah satu karakteristik yang tertua dan yang paling dasar digunakan untuk 

pengenalan manusia adalah wajah. Sejak awal peradaban, manusia menggunakan 

wajah untuk mengidentifikasi individu yang dikenali dan tidak dikenali. Hal 

sederhana ini tumbuh menjadi lebih menantang seiring dengan pertambahan 

populasi dan menjadi metode yang lebih sesuai dalam memperkenalkan banyak 

individu baru ke dalam satu komunitas yang kecil. Konsep dari pengenalan 

manusia-ke-manusia juga terlihat dalam biometrik prilaku predominan seperti 

pembicara dan pengenalan gaya berjalan. Individu-individu menggunakan 

karakteristik ini tanpa disadari untuk mengenali individu-individu yang dikenal 

dari hari ke hari. 

Karakteristik lain juga digunakan sepanjang sejarah peradaban sebagai 

pengenalan formal yang lebih berarti. Beberapa contohnya adalah : 

1. Dalam sebuah gua yang diperkirakan setidaknya berusia 31,000 tahun, 

dindingnya dipenuhi lukisan yang diyakini dibuat oleh manusia prasejarah 

yang tinggal di sana. Sekeliling lukisan-lukisan tersebut, adalah sejumlah 

coretan tangan yang dianggap sebagai tanda tangan yang tidak bisa 

dilupakan dari pembuatnya. 

2. Terdapat pula jejak-jejak dari penggunaan sidik jari tangan sebagai tanda 

seseorang pada awal tahun 500 sebelum Masehi. “Transaksi bisnis orang-

orang Babylonia tercatat berbentuk tablet tanah liat yang terdapat sidik jari 

tangan”. 
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3. Joao de Barros, penulis dan penjelajah berkebangsaan Spanyol menulis 

bahwa pada awal masa perdagangan, orang-orang Cina menggunakan sidik 

jari tangan untuk menyelesaikan transaksi bisnisnya. Para orang tua di China 

juga menggunakan sidik jari tangan dan sidik kaki untuk membedakan anak 

yang satu dengan anak yang lainnya. 

4. Pada awal masa sejarah orang-orang Mesir, pedagang dikenali berdasarkan 

ciri-ciri fisik mereka untuk membedakan antara pedangan yang dapat 

dipercaya dari reputasi yang terkenal dan transaksi yang sukses yang 

sebelumnya, dan itu merupakan hal yang baru bagi pasar. 

Pada pertengahan 1800, pertumbuhan kota yang cepat karena revolusi 

industri dan pertanian yang lebih produktif, dibutuhkan pengenalan yang formal 

untuk mengidentifikasi orang. Pedagang dan pejabat dihadapkan pada 

pertumbuhan yang lebih besar dan populasi yang lebih aktif, dan tidak dapat lagi 

semata-mata mengandalkan pengalaman mereka sendiri, serta pengetahuan lokal. 

Dipengaruhi oleh tulisan Jerremy Betham dan pemikir yang utilitarian, 

pengadilan pada periode ini mulai menyusun konsep keadilan yang membawa kita 

ke hari ini. Yang paling khusus, sistem keadilan dicari untuk memperlakukan 

pelanggar tidak dengan kejam dan kasar. Ini menciptakan kebutuhan akan sistem 

yang formal yang dapat merekam pelanggaran-pelanggaran bersama dengan 

perlakuannya kepada para pelanggar. Pendekatan pertama dari dua pendekatan 

adalah sistem pengukur macam-macam dimensi tubuh Bertillon, yang berasal dari 

Perancis. Pengukuran ini ditulis pada kartu yang dapat diurutkan berdasarkan 

tinggi, panjang lengan, atau parameter lainnya. Kajian ini disebut 

anthropometrics. Pendekatan lainnya adalah penggunaan formal sidik jari tangan 

oleh departemen polisi. Proses ini muncul di Amerika Selatan, Asia dan Eropa. 

Pada akhir tahun 1800 sebuah metode dikembangkan untuk menyusun sidik jari 

tangan yang menyajikan kemampuan untuk mendapatkan kembali rekaman 

seperti yang dilakukan metode Bertillon tetapi berdasarkan pengukuran yang lebih 

individual – pola sidik jari tangan dan punggung-punggungnya. Robust system 

yang pertama untuk menyusun sidik jari tangan dikembangkan di India oleh 
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Azizul Haque untuk Edward Henry, inspektur jendral polisi Bengal, India. Sistem 

ini disebut Henry System, dan macam-macamnya masih digunakan untuk 

mengklasifikasikan sidik jari tangan. 

Sistem biometrik yang sebenarnya mulai muncul pada pertengahan 

terakhir abad ke-20, bersamaan dengan munculnya sistem komputer. 

Kemunculannya mengalami ledakan pada 1990 dan mulai muncul ke permukaan 

dalam aplikasi sehari-hari pada awal 2000. 

 

2.2 Iris [4]

Iris adalah bagian yang berwarna pada mata (gambar mata dapat dilihat 

pada Gambar 2.1). Warna iris ditentukan oleh warna jaringan penghubung dan sel 

pigmen. Lebih sedikit pigmen membuat mata biru; lebih banyak pigmen membuat 

mata coklat. Iris adalah diaphragm yang dapat disesuaikan disekeliling 

pembukaan yang disebut pupil. 

 

 
Gambar 2.1 Mata [4]

 

Iris memiliki dua otot : otot dilator membuat iris lebih kecil sehingga pupil 

menjadi lebih besar, membiarkan lebih banyak cahaya ke dalam mata; otot 

sphincter membuat iris lebih besar dan pupil lebih kecil, membiarkan lebih sedikit 
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cahaya ke dalam mata. Ukuran pupil dapat berubah dari 2 milimeter menjadi 8 

milimeter. Ini berarti dengan mengubah ukuran pupil, mata dapat mengubah 

jumlah cahaya yang memasukinya sebesar 30 kali. 

 

2.3 Citra [5]

Sebuah citra (gambar citra  dapat dilihat pada Gambar 2.2) adalah sebuah 

array, atau matriks pixels persegi (elemen gambar) yang tesusun dalam kolom dan 

baris. Citra dengan 8-bit greyscale (gambar 8-bit greyscale dapat dilihat pada 

Gambar 2.3 halaman 2-5) setiap elemen gambarnya memiliki intensitas dari 0 

sampai 255. Citra greyscale biasa disebut sebagai citra hitam dan putih, namanya 

menegaskan bahwa citra tersebut juga memiliki banyak bayangan keabuan. 

Citra greyscale yang normal memiliki 8-bit kedalaman warna = 256 

greyscales. Sebuah citra “true color” (gambar citra true color dapat dilihat pada 

Gambar 2.4 halaman 2-5) memiliki 24-bit kedalaman warna = 8x8x8 bits = 

256x256x256 warna = ~16 juta warna. 

 

 
Gambar 2.2 Sebuah Citra [5]
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Gambar 2.3 8-bit (256) Greyscale [5]

 

 
Gambar 2.4 Citra True Color [5]

 

2.4 Model Warna RGB [5]

Model warna RGB (gambar model warna RGB dapat dilihat pada Gambar 

2.5 halaman 2-6) berhubungan erat dengan cara kita merasakan warna dengan 

reseptor r, g, dan b di dalam retina kita. RGB menggunakan campuran warna 

tambahan dan merupakan model warna dasar yang digunakan pada televisi atau 

media lainnya yang memproyeksikan warna dengan cahaya. Ini adalah model 
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warna dasar pada komputer dan grafis web, tapi tidak dapat digunakan untuk 

mencetak. 

 

 
Gambar 2.5 Model Warna RGB [5]

 

Warna sekunder dari RGB – cyan, magenta, dan yellow – dibentuk dengan 

mencampur dua warna primer (red, green, atau blue) dan tidak termasuk warna 

ketiga. Kombinasi red dan green menghasilkan yellow, green dan blue 

menghasilkan cyan, dan blue dan red menghasilkan magenta. Kombinasi red, 

green, blue dalam intensitas penuh menghasilkan white. 

 

2.5 Artificial Neural Network (ANN) [6]

Satu jenis jaringan yang melihat nodes sebagai artificial neuron (gambar 

artificial neuron dapat dilihat pada Gambar 2.7 halaman 2-7). Ini disebut Artificial 

Neural Network (ANN). Sebuah artificial neuron adalah sebuah model komputasi 

yang terinspirasi dari neuron yang sebenarnya (gambar neuron yang sebenarnya 

dapat dilihat pada Gambar 2.6 halaman 2-7). Neuron yang sebenarnya menerima 

sinyal melalui synapses yang terletak pada dendrites atau membrane dari neuron. 

Ketika sinyal yang diterima cukup kuat (melebihi ambang tertentu), neuron 
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diaktifkan dan memancarkan sinyal melalui axon. Sinyal ini dikirim ke synapse 

yang lainnya, dan mengaktifkan neuron lainnya. 

 

 
Gambar 2.6 Natural Neuron (Artist’s Conception) [6]

 

Kompleksitas neuron yang sebenarnya sangat sederhana ketika 

dimodelkan kedalam artificial neuron. Ini secara mendasar terdiri dari masukan 

(seperti synapses), yang dikalikan dengan bobot (kekuatan dari masing-masing 

sinyal), dan dihitung menggunakan fungsi matematis yang menentukan aktivasi 

dari neuron. Fungsi lainnya (yang mungkin berupa pengenal) menghitung 

keluaran dari artificial neuron (terkadang bergantung pada ambang tertentu). ANN 

mengkombinasikan artificial neuron agar memproses informasi. 

 

 
Gambar 2.7 Sebuah Artificial Neuron [6]
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Semakin besar sebuah bobot artificial neuron, akan semakin kuat masukan 

yang dikalikan dengannya. Bobot juga dapat bernilai negatif, jadi kita dapat 

mengatakan bahwa sinyal dihalangi oleh bobot negatif. Tergantung pada bobot, 

perhitungan neuron akan berbeda. Dengan menyesuaikan bobot sebuah artificial 

neuron, kita dapat memperoleh keluaran yang kita inginkan untuk masukan 

khusus. Tapi, ketika kita memiliki sebuah ANN dengan ratusan atau ribuan 

neuron, itu akan sangat menyulitkan untuk menemukan dengan tangan semua 

bobot yang penting. Namun, kita dapat menemukan algoritma yang dapat 

menyesuaikan bobot ANN agar memperoleh keluaran yang diharapkan dari 

jaringan. Proses yang menyesuaikan bobot ini disebut pembelajaran atau 

pelatihan. 

Jumlah jenis ANN dan penggunaannya sangat banyak. Model neural 

pertama oleh McCulloch and Pitts (1943) dikembangkan menjadi ratusan model 

yang berbeda, dan dianggap sebagai ANN. Perbedaan dalam model-model tersebut 

mungkin terletak pada fungsi, nilai yang diterima, topologi, algoritma 

pembelajaran, dan sebagainya. Juga ada banyak model hybrid dimana setiap 

neuron memiliki lebih banyak properti dari yang dibahas disini. Karena lingkup 

yang luas, hanya akan dibahas ANN yang pembelajarannya menggunakan 

algoritma backpropagation (Rumelhart and McClelland, 1986) untuk 

pembelajaran bobot yang tepat, karena ini merupakan salah satu model yang 

paling umum digunakan dalam ANN, dan banyak yang mendasar padanya. 

Karena fungsi dari ANN adalah untuk memproses informasi, maka 

digunakan dalam kajian yang berhubungan dengannya. Ada banyak macam ANN 

yang digunakan untuk memodelkan neural network yang sebenarnya, dan 

mempelajari tingkah laku dan kontrol dalam binatang dan mesin, tetapi juga ada 

ANN yang digunakan untuk tujuan engineering, seperti pengenalan pola, 

peramalan, dan pengkompresian data. 

 

2.5.1 Arsitektur ANN 

Para ahli memodelkan sel syaraf otak manusia ke dalam berbagai 

arsitektur ANN (susunan neuron) yang berbeda-beda. Masing-masing arsitektur 
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menggunakan algoritma belajar khusus. Secara umum, arsitektur jaringan terbagi 

menjadi empat, yaitu : 

1. Single-Layer Feedforward Network (SLFN) 

2. Multi-Layer Feedforward Network (MLFN) 

3. Recurrent Network 

4. Lattice Structure [7] 

Pada pembahasan berikutnya, yang akan dibahas adalah arsitektur MLFN 

yang merupakan arsitektur ANN yang digunakan pada penelitian ini. Namun, 

sebelum membahas MLFN, akan disinggung sedikit mengenai SLFN yang 

memiliki keterkaitan dengan MLFN. 

 

2.5.1.1 Single-layer Feedforward Network (SLFN) [7]

Arsitektur ANN ini hanya terdiri dari input layer dengan node sumber yang 

terproyeksi ke output layer, tetapi tidak sebaliknya. Dengan kata lain, jaringan ini 

adalah jaringan jenis umpan maju (feedforward). Gambar 2.8 pada halaman 2-9 

mengilustrasikan SLFN untuk kasus empat node pada input layer dan output 

layer. 

 

 
 

Gambar 2.8 Single-layer Feedforward Network (SLFN) 
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2.5.1.2 Multi-layer Feedforward Network (MLFN) [7]

Arsitektur SLFN dapat dikembangkan menjadi MLFN dengan 

menambahkan satu atau lebih tapis tersembunyi (hidden layer). MLFN dikenal 

juga sebagai Multi Layer Perceptron (MLP). Gambar 2.9 di bawah ini 

mengilustrasikan MLFN yang memiliki 4 input, 4 neuron pada hidden layer, dan 2 

neuron pada output layer, yang sering disingkat sebagai 4-4-2.

 

 
 

Gambar 2.9 Multi-layer Feedforward Network (MLFN) 

 

2.5.2 Algoritma Backpropagation [6]

Algoritma backpropagation (Rumelhart and McClelland, 1986) digunakan 

pada layered feed-forward ANN. Ini berarti bahwa artificial neuron diatur dengan 

lapisan, dan mengirimkan sinyal mereka maju, kemudian error tersebut 

dipropagasikan mundur. Jaringan menerima masukan dari neuron pada input 

layer, dan keluaran dari jaringan diberikan oleh neuron pada output layer. 

Dimungkinkan adanya satu atau lebih hidden layer. Algoritma backpropagation 

menggunakan pembelajaran yang terawasi, yang berarti bahwa kita menyediakan 

algoritma dengan contoh masukan dan keluaran yang kita ingin jaringan 

menghitungnya, dan kemudian error (perbedaan antara hasil yang sebenarnya dan 
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hasil yang diharapkan) dihitung. Gagasan dari algoritma backpropagation adalah 

untuk mengurangi error ini, sampai ANN mempelajari data latih. Pelatihan mulai 

dengan bobot acak, dan tujuannya adalah untuk memperbaikinya sehingga error 

tersebut menjadi minimal. 

Fungsi aktivasi dari artificial neuron dalam ANN yang diimplementasikan 

ke dalam algoritma backpropagation adalah bobot yang dijumlahkan (jumlah 

masukan xi dikalikan dengan masing-masing bobotnya wji) : 

 ……………………................................................. (1) 

Kita dapat melihat bahwa aktivasi bergantung hanya pada masukan dan bobot. 

Jika fungsi keluaran akan menjadi pengenal (keluaran = aktivasi), maka 

neuron akan disebut linear. Tapi ini memiliki sangat banyak batasan. Fungsi 

keluaran yang paling umum adalah fungsi Sigmoid : 

  ……………………………………..…………. (2) 

Fungsi Sigmoid sangat dekat kepada satu untuk angka positif yang besar, 

0.5 pada nol, dan sangat dekat ke nol untuk angka negatif yang besar. Ini 

membuat transisi yang halus antara keluaran dari neuron yang rendah dengan 

yang tinggi (dekat ke nol atau dekat ke satu). Kita dapat melihat bahwa keluaran 

bergantung hanya pada aktivasi, yang dalam gilirannya bergantung pada nilai 

input dan masing-masing bobotnya. 

Tujuan proses pelatihan adalah untuk mendapatkan keluaran yang 

diharapkan ketika beberapa input diberikan. Karena error adalah perbedaan antara 

keluaran yang diharapkan dengan yang sebenarnya, error bergantung pada bobot 

dan kita memerlukannya untuk mengatur bobot agar mengurangi error. Kita dapat 

menentukan fungsi error untuk keluaran pada setiap neuron : 

  ……………………………………… (3) 

Kita mengambil pangkat dari perbedaan antara keluaran dengan target 

yang diharapkan karena itu akan selalu positif, dan karena itu akan lebih besar jika 

perbedaannya besar, dan lebih kecil jika perbedaannya kecil. Error dari jaringan 

adalah jumlah error dari seluruh neuron pada output layer. 
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 ………………………………….… (4) 

Algoritma backpropagation sekarang menghitung bagaimana error 

bergantung pada keluaran, masukan, dan bobot. Setelah kita menemukan ini, kita 

dapat mengatur bobot menggunakan metode gradient descendent : 

  ……………………………………………………..…….. (5) 

Formula ini dapat diinterpretasikan dengan cara : pengaturan setiap bobot 

(∆wji) akan menjadi negatif dari sebuah konstanta eta (η) dikalikan dengan bobot 

sebelumnya yang bergantung pada error dari jaringan, dimana derivative dari E 

berkaitan dengan wi. Ukuran penyesuaian akan bergantung pada η, dan pada 

kontribusi bobot ke fungsi errornya. Jika bobot memberikan kontribusi yang besar 

pada error, penyesuaiannya akan lebih besar dari jika bobot memberikan 

kontribusi dalam jumlah kecil. Persamaan (5) digunakan sampai kita menemukan 

bobot yang tepat (error minimal). Jika anda tidak tahu derivative, anda dapat 

melihatnya sekarang sebagai fungsi yang anda akan ganti dengan expresi aljabar. 

Jika anda mengerti derivatives, peroleh ekspresinya sendiri dan bandingkan 

hasilnya dengan yang diperlihatkan disini. Jika anda mencari bukti matematis dari 

algoritma backpropagation, anda diharapkan memeriksanya dalam bacaan yang 

diusulkan, karena ini diluar lingkup materi. 

Jadi, kita hanya perlu menemukan derivative dari E yang berkaitan dengan 

wji. Ini adalah tujuan dari algoritma backpropagation, karena kita perlu 

mencapainya mundur.  Pertama, kita harus menghitung berapa error yang 

bergantung pada keluaran, dimana derivative dari E berkaitan dengan Oj (dari 

persamaan (3)). 

  ………………………………………………….…. (6) 

Dan kemudian, berapa banyak keluaran yang bergantung pada aktivasi, yang 

perputarannya bergantung pada bobot (dari persamaan (1) dan persamaan (2)) : 

  ………………………………….. (7) 
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Kita dapat melihatnya (dari persamaan (6) dan persamaan (7)) : 

 ……………………. (8) 

Dan juga, penyesuaian untuk semua bobot akan menjadi (dari persamaan (5) dan 

persamaan (8)) : 

 ………………………………… (9) 

Kita dapat menggunakan persamaan (9) untuk pelatihan sebuah ANN 

dengan dua layer. Untuk pelatihan jaringan dengan satu lagi layer kita perlu 

membuat beberapa pertimbangan. Jika kita ingin mengatur bobot (sebut saja vik) 

dari layer sebelumnya, kita pertama-tama perlu menghitung bagaimana error 

bergantung bukan terhadap bobot, tapi pada masukan dari layer sebelumnya. Ini 

mudah, kita hanya perlu mengubah xi dengan wji pada persamaan (7), persamaan 

(8), dan persamaan (9). Akan tetapi, kita juga perlu melihat bagaimana error dari 

jaringan bergantung pada penyesuaian dari vik. Jadi : 

 ……………………………………....  (10) 

Dimana : 

 …………………………………. (11) 

Asumsikan bahwa ada masukan uk ke dalam neuron dengan vik (dari persamaan 

(7)) : 

 ……………………………………………………  (12) 

Jika kita ingin menambahkan lagi layer yang lainnya, kita dapat 

melakukan hal yang sama, hitung bagaimana error bergantung pada masukan dan 

bobot dari layer pertama. Hanya, kita harus hati-hati dengan indeks, karena setiap 

layer dapat memiliki perbedaan jumlah neuron. 

 


